
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konaného dne 16.4.2009 v zasedací místnosti 
OÚ 
Program 

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení 
5. Schválení dotace JMK na územní plán 
6. Projednání věcného břemene na obecním pozemku v Klokočí 
7. Schválení závěrečného účtu za rok 2008 
8. Schválení rozpočtu na rok 2009 
9. Dodatečné příspěvky 
10. Diskuse, závěr 

 
Přítomni:  
Mgr.Miroslav Lahoda, Ing. Martin Pavlíček, Jiří Čepička, Radek Bednář, Marie Jandová, 
Omluven: 
Pavel Cimbálník, Miroslav Červený 
Hosté: 
Tomáš Csiznár  
1/ Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty, omluvil nepřítomné členy ZO.  2/ Volba 
ověřovatelů zápisu: návrh starosty- Jiří Čepička, Radek Bednář Hlasováno: pro 5 členů ZO, 
proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.1 
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu zasedání pana Jiřího Čepičku a Radka Bednáře. 
3/ Program jednání – přítomné seznámil starosta, nikdo neměl žádný doplňující bod. 
Hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.2  
ZO schvaluje navržený program jednání.  
4/ Kontrola usnesení – zapisovatelka 
5/ Schválení dotace JMK ve výši 113.050,-Kč na zhotovení územního plánu obce. 
Hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.3  
ZO schvaluje dotaci na zhotovení územního plánu obce ve výši 113.050,- 
6/ Žádost pana Michala Zámečníka z Klokočí o zřízení věcného břemene na parcele č. 534/1 
v k.ú.Klokočí – vedení přípojky vody pro chov koní.  
Starosta přítomné seznámil s přeběžným vyhotovením smlouvy o smlouvě budoucí, je třeba 
zvážit možnost poplateku za zřízení věcného břemene. Návrh 1.000,-Kč 
Hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.4   
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele 534/1 v k.ú. 
Klokočí, vedení přípojky vody pro chov koní. Žádost podal pan Michal Zámečník. 
Jednorázová úplata 1.000,Kč 
7/ Závěrečný účet  obce Olší za rok 2008 – návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední 
desce a webových stránkách obce. Nikdo nepodal po dobu zveřejnění k obsahu návrhu 
závěrečného účtu žádnou připomínku. 
S celým obsahem přítomné seznámila účetní. 
Pro schválení závěrečného účtu hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení č.5  
ZO schvaluje závěrečný účet obce Olší za rok 2008 dle přílohy zápisu vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením a to s výhradami. 
Přijímá opatření potřebná k nápravě chyb dle přílohy zápisu. 
8/ Schválení rozpočtu obce na rok 2009 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ a na webových stránkách obce. 
Každý člen zastupitelstva obce předem současně se zveřejněním obdržel návrh 
k prostudování. Nikdo neměl žádnou připomínku. 
Pro schválení rozpočtu obce na rok 2009 hlasováno: 
pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.6 
ZO schvaluje rozpočet obce  Olší na rok 2009. 
9/ Dodatečné příspěvky: 

- pan Čepička – nesvítí světlo u Špačků na Litavě a na více místech v Olší 
- starosta – špatný stav zásobníku na piliny u stolárny v Olší. Problém s odběrem 

elektriky z KD do stolárny 
- starosta – navrhuje zřídit 2. účet obce s úrokem 2,8%, nyní úrok na BÚ 0,6% 
- O zřízení 2. účtu hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0 
- Usnesení č.7 
- ZO souhlasí se zřízením 2. peněžního účtu obce 
- starosta – problém se stávajícím přechodem pro chodce – je nepřehledný. Starosta 

bude jednat  s dopravní policií ČR.  
- stížnost ředitelky ZŠ a MŠ – nepořádek ve skladu tělocvičného nářadí v KD – bude 

zhotoven náhradní klíč, místnost uzamčena. 
- návrh spolupráce  starosty s policisty 

 
Schůzi ukončil starosta v 21.15hod, poděkoval za účast. 
 
Zapsal: Marie Jandová 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Jiří Čepička                                    ………………… 
 
Radek Bednář                                 ………………… 
 
Ing. Martin Pavlíček, starosta obce ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
-  


